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Dodatek č. 7
ke „Smlouvě k zabezpečení vstupu a ochrany objektů

č. 155710822“ ve znění dodatků č. 1 až 6 (dále jen „Dodatek č. 7“)

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Datová schránka: hjyaavk
Datová schránka pou
Bankovní spojení:

Číslo účtu:
Zaměstnanec pověřený jednáním:

ředitel Odboru nemovité infrastruktury
Sekce právní a investiční MO
Ing. Karel Toufar

Se sídlem na adrese: Sekce právní a investiční MO
Tychonova 1

Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce právní a investiční MO
Odbor nemovité infrastruktury
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“)
a

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka ALX 256
Se sídlem: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
Zastoupen: Ing. Petrem Králem, ředitelem
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Datová schránka: bjds93z
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování korespondence: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
(dále jen „poskytovatel“),
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rany objektů
č. 155710822

ve znění dodatků č. 1 až 6 (dále jen „smlouva“) dohodly na následujících změnách smlouvy.

II.
Předmět dodatku

1. Dodatek č. 7 se uzavírá z důvodu zvýšení ceny za ostrahu objektů na základě změny
právních předpisů souvisejících s úpravou minimální mzdy od 1. 1. 2022 v souladu
s odst. 3 článku IV. Smlouvy.

2. V článku IV. „Cena za službu“ smlouvy ve znění dodatku č. 6 se ruší odst. 2
a nahrazuje se novým textem ve znění:

„2.

Název objektu Cena v Kč bez DPH
za 1 kalendářní rok

Cena v Kč bez DPH
za 1 kalendářní měsíc

1 965 687,84 163 807,32
1 965 687,84 163 807,32
1 965 687,84 163 807,32
1 965 687,84 163 807,32

"

III.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy neupravená Dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti beze změny.

2. Dodatek č. 7 je vyhotoven elektronicky o 2 stranách.

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření
Dodatku č. 7 vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu
s obsahem Dodatku č. 7 připojují pod něj své podpisy.

4. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti
uveřejněním v Registru smluv.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 7 bude uveřejněn v registru smluv
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 7 se zavazuje provést objednatel.

6. Dodatek č. 7 je nedílnou součástí smlouvy č. 155710822.

V Praze

Ing. Karel Toufar
ředitel

podepsáno elektronicky

Ing. Petr Král
ředitel

podepsáno elektronicky


